Mgr. Marian Pavlov
advokát

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍ POMOCI
Příkazce (klient):
……………………….. datum nar.: ………………….
Bytem ……….………………………………………...
Plátce odměny:
IS Media s.r.o., IČ 292 10 607,
sídlem Otrokovice, Moravní 958, PSČ 765 02,
zastoupena Rudolfem Kozlem, jednatelem společnosti
(na straně jedné)
Příkazník (právní zástupce):

Mgr. Marian Pavlov,
osvědčení ČAK č. 4358
IČ: 18398375
advokát se sídlem Malé náměstí 125, PSČ 500 03
v Hradci Králové,

(na straně druhé)
(Příkazce a příkazník budou dále společně označováni též jako “smluvní strany“ nebo jednotlivě
jako “smluvní strana“)
Smluvní strany se na základě úplného konsensu o všech níže uvedených ustanoveních dohodly
v souladu s příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů, a to zejména zák.
č. 85/1996 Sb. o advokacii a příslušných ustanovení vyhlášky č. 177/96 Sb. (advokátní tarif),
vždy v platném znění, na smlouvě o poskytování právní pomoci tohoto znění:
Článek I.
Předmět smlouvy
1. Předmětem této smlouvy je závazek příkazníka obstarat záležitost příkazce - poskytovat
příkazci odbornou právní pomoc spočívající v:
k zastupování příkazce při mimosoudních jednáních a v soudních řízeních s kolektivními
správci OSA - Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z. s., IČ: 63839997,
INTERGRAM, nezávislá společnost výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukověobrazových záznamů, z.s. IČ: 00537772, OAZA - Ochranná asociace zvukařů - autorů, z.s.
IČ: 26630192.
a to podle konkrétních zadání, pověření nebo dispozic stanovených příkazcem. Zadání,
pověření či dispozice příkazce vůči příkazníkovi smluvní strany realizují písemnou či ústní
formou, včetně emailové komunikace.
2. Ke splnění předmětu této smlouvy je příkazník oprávněn požadovat na příkazci vystavení
zvláštní plné moci pro jednání před soudy, jinými státními orgány, jakož i pro jednání
s třetími osobami, pokud to pokládá za nutné.
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Článek II.
Povinnosti příkazníka
1. Příkazník se zavazuje ve prospěch příkazce zajišťovat po celou dobu platnosti smlouvy
činnosti uvedené v čl. I. odst. 1. této smlouvy.
2. Příkazník se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech informacích a skutečnostech, s nimiž
se seznámil při poskytování právní pomoci pro příkazce. Příkazník nesmí takto získaných
údajů, informací či podkladů využít pro sebe nebo pro jiné osoby. Příkazník zajistí mlčenlivost
ve stejném rozsahu i u třetích osob, které přizve ke spolupráci (spolupracující advokáti,
advokátní koncipienti a jiné osoby). Tato povinnost trvá i po skončení platnosti této smlouvy.
3. Příkazník je povinen při vyřizování záležitostí příkazce postupovat v souladu s obecně
závaznými platnými právními předpisy, v souladu s touto smlouvou a dále v souladu s pokyny
a zájmy příkazce. Za tímto účelem je oprávněn požadovat po příkazci poskytnutí veškerých
potřebných informací a podkladů.
4. Příkazník je povinen na vyžádání informovat příkazce o stavu vyřizování jeho záležitostí, a to
zpravidla ústně, emailem nebo telefonicky, pokud z požadavků příkazce nebo povahy a
vážnosti věci neplyne potřeba písemné formy podání informace.
5. Příkazník je povinen zdržet se všeho, co by mohlo poškodit dobré jméno nebo oprávněné
zájmy příkazce.
Článek III.
Povinnosti příkazce
1. Příkazce je povinen včas, pravdivě a podle možností úplně informovat příkazníka o všech
skutečnostech souvisejících s plněním jeho povinností a předat mu veškeré dostupné materiály
a podklady. Na žádost příkazníka je mu příkazce povinen poskytnout pokyny k plnění jeho
úkolů písemně a podepsat je k tomu oprávněnou osobou.
2. Příkazce je povinen na požádání poskytnout příkazníkovi další součinnost nutnou nebo
vhodnou pro splnění závazků příkazníka vyplývajících z této smlouvy. V případě, že příkazce
bez vážného důvodu neposkytne příkazníkovi potřebnou součinnost, je příkazník oprávněn
přerušit plnění svých závazků vyplývajících z této smlouvy.
3. Příkazce je povinen zdržet se všeho, co by mohlo poškodit dobré jméno nebo oprávněné zájmy
příkazníka.
Článek IV.
Povinnosti plátce
1. Plátce se zavazuje, že příkazníkovi uhradí řádně, včas a ve sjednané výši odměnu za právní
zastupování příkazce dle této smlouvy (zejm. dle čl. VI).
Článek V.
Termíny plnění a platnost smlouvy
1. Tato smlouva vstupuje v platnost a nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
2. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
3. Zastupování příkazce příkazníkem v dosud probíhajících soudních sporech přede dnem
uzavření této smlouvy probíhalo podle předchozí smlouvy o právním zastoupení a nároky z ní
vyplývající byly mezi smluvními stranami vypořádány.
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4. Každá ze smluvních stran může smlouvu jednostranně písemně vypovědět. Výpovědní doba
činí 30 kalendářních dnů a její běh započne 1. dnem měsíce následujícího po doručení
výpovědi druhé smluvní straně.
5. Jednotlivé záležitosti, které bude příkazník pro příkazce obstarávat v rámci plnění předmětu
této smlouvy, se zavazuje příkazník splnit ve lhůtě přiměřené k povaze obstarávané
záležitosti, zpravidla však bez zbytečného odkladu.
Článek VI.
Odměna a platební podmínky
1. Odměna za zajišťování záležitostí příkazce podle této smlouvy je sjednána smluvními
stranami následovně:
- za právní služby poskytnuté příkazci dle této smlouvy bude Plátci účtována smluvní
odměna příkazníka ve výši 1.500,-Kč + DPH/za hodinu poskytnuté právní služby
-

Příkazníkovi náleží přísudky odměny přiznané v soudním řízení, které v případě úspěchu
či částečného úspěchu budou hrazeny žalobcem přímo na bankovní účet příkazníka.

2. Další hotové výdaje a náklady příkazníka související se zajišťováním záležitostí pro příkazce
dle této smlouvy (zejména čas strávený na cestě na soudní či jiné jednání, náklady na
dopravu), není příkazník oprávněn příkazci účtovat.
3. Příkazce je povinen nahradit příkazníkovi veškeré náklady spojené s obstaráním jeho
záležitostí v případě, že poskytne příkazníkovi nepravdivé informace či zamlčí skutečnosti
významné pro obstarání jeho záležitostí.
Článek VII.
Závěrečná ustanovení
1. V případě jakýchkoliv změn u smluvní strany důležitých pro účel této smlouvy, je tato smluvní
strana o uvedené změně povinna bezodkladně písemně druhou smluvní stranu vyrozumět.
2. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech majících platnost originálu, z nichž po
jednom obdrží každá ze smluvních stran.
3. Tato smlouva může být měněna pouze písemně ve formě číslovaných dodatků podepsanými
oběma smluvními stranami.
4. Česká advokátní komora (viz http://www.cak.cz/ ) je věcně příslušným orgánem
k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů souvisejících s výkonem advokacie.
5. Smluvní strany této smlouvy prohlašují a stvrzují svými podpisy, že tuto smlouvu uzavírají ze
své vůle, svobodně a vážně, neuzavírají ji v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek,
že si ji před podpisem řádně přečetly, s jejím obsahem souhlasí a rozumějí mu.
V …………………, dne:…………….
__________________________
………………………….
(příkazce)

V Hradci Králové, dne: ……………………
_________________________
Mgr. Marian Pavlov
Advokát
(příkazník)

__________________________
Rudolf Kozel
Jednatel společnosti
(plátce)
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